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PEDOMAN PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN BISNIS (SKB) 

Oleh: Zainul Muchlas 

 

1. PENGANTAR 

a. Tujuan yang diperoleh dari proses pembelajaran dalam suatu ilmu pengetahuan 

hendaknya dapat diukur, misalnya melalui aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Dari aspek kognitif hendaknya pembelajaran mampu menyadarkan 

mahasiswa akan maksud dan manfaat ilmu tersebut, termasuk dalam hal konsep, ide-

ide, dan prinsip-prinsipnya. Dari aspek afektif hendaknya pembelajaran dapat 

diasosiasikan dengan perasaaan  dalam hal sikap, penilaian, dann apresiasi terhadap 

ilmu tersebut. Terakhir, dari aspek psikomotorik, hendaknya apa yang diajarkan 

mampu diasosiasikan dengan motor skill, yaitu mampu mempraktekkannya di 

lapangan. 

b. Tugas penyusunan SKB, bertujuan untuk mengukur aspek psikomotorik yaitu 

memanfaatkan pengetahuan yang telah mahasiswa terima selama kuliah, berupa kerja 

praktek melakukan studi kelayakan suatu rencana/ide bisnis. 

 

2. TEKNIK PELAKSANAAN 

a. Kelompok mahasiswa dengan jumlah tertentu (minimal 2, maksimal 6 orang) 

melaksanakan tugas praktek lapangan, berupa suatu kajian atau studi mengenai 

kelayakan pada bisnis berskala kecil. Cirinya, modal awal usaha tersebut berkisar 

antara puluhan juta rupiah sampai 1 milyar rupiah. 

b. Jenis usaha dapat dipilih, seperti yang telah disiapkan di bawah ini. Akan tetapi, 

kelompok mahasiswa boleh memilih jenis usaha lain yang paling mungkin bisa 

dikerjakan. 

 

Beberapa contoh jenis usaha berskala kecil (small business) seperti berikut: 

 Warung Internet (Warnet) 

 Warung Kopi (Warkop) 

 Rental VCD dan Play Station. 

 Rental Kendaraan Bermotor (Rent Car). 

 Event Organizer (EO). 

 Usaha Kolam Pemancingan Ikan. 

 Percetakan dan Foto copy 

 Usaha Penitipan anak 

 Usaha Kurir dalam kota atau antar kota. 

 Usaha Desain Website. 

 Usaha penebitan buku. 

 Persewaan lapangan Futsal 

 Usaha Penyelenggara Training, Seminar  

 Usaha Pengadaan T-Shirt Berlogo (DISTRO). 
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 Usaha Penyelenggara Kursus secara In-House Training. 

 Usaha penyajian Informasi berkala Bisnis Berkala. 

 Usaha Dokumentasi Acara Penting. 

 Dan lain – lain yang dapat anda tentukan sendiri. 

 

c. Dalam melakukan studi terhadap aspek-aspek yang akan diteliti, misalnya aspek 

pasar, peneliti dapat menggunakan data lintas sektoral, seperti misalnya penggunaan 

sebagian data dari aspek pemasaran, sebagain dari asepk ekonomi, SDM, keuangan, 

dan sebagainya. 

d. Pilih salah satu scenario. Merencanakan usaha baru atau mengembangkan usaha yang 

sudah ada. 

e. Kajian, dalam hal paparan datanya, cara menganalisisnya, hasil analisis dan 

kesimpulan dari hasil studi hendaknya mengikuti pola penulisan standart. 

f. Kerangka penyajian laporan hendaknya telah disiapkan, akan tetapi, tentu saja dapat 

dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan asal menjadi semakin lengkap dan sempurna. 

 

3. DESAIN PEDOMAN PENYUSUNAN SKB 

Pedoman penyusunan SKB terbagi dalam tiga bagian penting yaitu: 

a. IKHTISAR (EXECUTIVE SUMMARY). 

b. PROSES DAN HASIL STUDI TIAP ASPEK. 

c. RANGKUMAN  DAN REKOMENDASI 

IKHTISAR (EXECUTIVE SUMMARY) 

Bagian ini memaparkan beberapa karakteristik utama mengenai objek usaha, waktu dan tenaga 

pelaksanaannya dapat disajikan sebagai berikut: 

1. Nama Jenis Usaha (Sebutkan Nama usaha yang diajukan) 

2. Bidang Industri : Manufaktur/Jasa/Perdagangan (Pilih salah satu bidang industry yang 

diajukan) 

3. Sifat usaha : Bisnis baru atau Diversifikasi produk atau pengembangan usaha. 

4. Deskripsi Usaha dan manfaat bagi Konsumen. (Jelaskan secukupnya mengenai usaha 

yang akan diajukan berikut manfaat bagi konsumen) 

5. Waktu studi. 

(Tulis tanggal mulai dan tanggal selesai proses penelitian. Mulai dari awal pembuatan 

desain sampai penyusunan SKB selesai.). 

6. Anggota Kelompok Studi. 

(Tulis nama-nama anggota yang secara aktif ikut berkontribusi dalam melakukan studi 

kelayakan ini). 

7. Hasil Studi. 

(Tulis Kesimpulan tiap aspek apakah rencana bisnis layak atau tidak layak, serta 

kesimpulan akhir). 
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PROSES DAN HASIL STUDI. 

 

1. ASPEK PASAR DAN PEMASARAN. 

a. Bentuk pasar produsen, konsumen, atau pasar industri atau pemerintah. 

b. Prakiraan perkembangan permintaan konsumen dimasa depan. Kajiannya dengan 

menggunakan metode peramalan (forcasting). 

c. Prakiraan perkembangan penawaran. 

d. Peluang pasar yang masih tersedia. 

e. Product Life Cycle dari produk pesaing. Dalam hal ini bisa dibuat kurva PLC. 

f. Market Share cara menghitungnya bisa dengan cara Metode Rantai Markov atau dengan 

cara membandingkan volume produksi perusahaan dengan total produksi perusahaan 

pesaing. 

g. Penentuan segmentasi, target dan posisi produk. Berikan analisis keuputusan. 

h. Sikap dan perilaku konsumen terhadap produk yang akan diproduksi. Konsumen 

potensial perlu disurvey. 

i. Kebijakan bauran pemasaran menggunakan 4P atau 7P atau 8P (purple cow). 

j. Lain-lain yang dianggap perlu. 

 

2. ASPEK TEKNIK DAN TEKNOLOGI. 

a. Pemilihan dan perencanaan produk yang akan diproduksi.Dalam kegiatan ini, tentukan 

ide-ide produk; lalau seleksi untuk menentukan ide produk yang tepat. Selanjutnya buat 

desain produk awal, lanjutkan dengan pembuatan prototype serta mengujinya. Jadi 

berdasarkan desain produk perencanaan proses manufaktur dibuat melalui penetapan 

rincian spesifikasi proses serta urutannya secara cermat. 

b. Rencana kualitas, tentukan tolok ukur rencana kualitas produk yang akan diproduksi. 

c. Pemilihan teknologi, manual atau high tech. atau gabungan konvensional dengan 

teknologi modern. 

d. Rencana kapasitas produksi. 

e. Perencanaan letak usaha. Untuk usaha manufaktur perlu dilakukan AMDAL. 

f. Layout pabrik, Jumlah produksi dan persediaan. 

 

3. ASPEK MANAJEMEN. 

a. Jika pembangunan proyek yang harus diperhatikan: Bagaimana perencanaan 

pembangunan pabrik, pengorganisasian nya, pelaksanaanya dan pengendalian serta cara 

mengakhiri pembangunan proyek, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. 
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b. Jika bisnis biasa, yang harus diperhatikan adalah bagaimana perencanaan implementasi 

bisnisnya; bagaimana mengorginisirnya; bagaimana peleksanaan nya serta bagaimana 

pengendaliannya, serta hal-hal lain yang dianggap perlu. 

 

4. ASPEK SUMBERDAYA MANUSIA    

a. Perencanaan SDM, tersedianya sdm yang memadai. 

b. Analisis pekerjaan dengan cara menentukan Job Description di masing-masing pekerjaan. 

c. Sistem kompensasi yang digunakan. 

d. Keselamatan dan kesehatan kerja. 

e. Pemberhentian atau PHK (Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan). 

 

5. ASPEK KEUANGAN. 

a. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk asset  tetap dan modal kerja. 

b. Sumber dana yang akan dipilih. 

c. Prakiraan aliran kas (cash flow) 

d. Biaya Modal (cost of capital). 

e. Kondisi sensitifitas. 

f. Penilaian investasi melalui perhitungan PP, NPV, IRR, PI dan Break event point. 

g. Pilihan asset, apakah leasing atau beli, atau sewa saja. 

h. Lain-lain yang dianggap perlu. 

 

6. ASPEK LINGKUNGAN HIDUP. 

a. Hal utama yang perlu dikaji untuk kelayakan bisnis dalam aspek lingkungan hidup 

bersandar pada standard AMDAL. Analisis ini meliputi 5 dokumen yaitu: 

- PIL (Penyajian Informasi Lingkungan). 

- KA (Kerangka Acuan). 

- ANDAL (Analisis dampak lingkungan). 

- RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan). 

- RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan). 

- Lain-lain yang dianggap perlu. 

 

7. ASPEK EKONOMI, SOSIAL DAN POLITIK. 

a. Aspek Ekonomi, terdiri dari: 

- Sisi rencana Pembangunan Nasional. 

- Sisi distribusi Nilai tambah. 

- Sisi Investasi per tenaga kerja. 

- Hambatan di bidang ekonomi. 

- Dukungan pemerintah. 

 

b. Aspek Sosial, adanya upacara adat, perayaan 17 agustusan, lebaran dll. 
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c. Aspek Politik, pemilukada, kampanye, pergantian presiden. 

 

8. ASPEK YURIDIS. 

a. Siapa pelaku bisnisnya (Badan Usaha atau perorangan. 

b. Bisnis apa yang akan dilaksanakan 

c. Di mana bisnis akan dilaksanakan. 

d. Waktu pelaksanaan bisnis. 

e. Bagaimana cara pelaksanaannya. 

RANGKUMAN DAN REKOMENDASI 

Dalam analisis tiap aspek di atas selanjutnya dibuat rangkuman, ringkasan atau summary, ini 

diperlukan agar tidak perlu banyak membaca cukup membaca rangkuman sudah bisa diketahui 

rencana SKB layak atau tidak. Kemudian dibuat rekomendasi apakah rencana bisnis dinyatakan 

layak atau tidak. Berikan rekomendasinya. 

PENILAIAN  

Laporan SKB ini selanjutnya diuji di hadapan para penguji (dipresentasikan) dihadapan 

kelompok lain untuk dinilai.  

Untuk menilai SKB yang disusun berbobot atau tidak maka dinilai oleh dosen dengan 

menggunakan Formulir penilaian yang telah tersedia 

  


